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22:1
אמר
אמר ֵא ֵ֔ ָליו ַא ְב ָר ָ ָּ֖הם וַ ֹּ֥י ֶּ
ת־א ְב ָר ָ ָ֑הם וַ ִ֣י ֶּ
ֹלהים נִ ָ ָּ֖סה ֶּא ַ
וַ יְ ִִ֗הי ַא ַח ֙ר ַה ְד ָב ִ ִ֣רים ָה ֵֵ֔א ֶּלה וְ ָ ִ֣ה ֱא ִֵ֔
ִה ֵנֵּֽנִ י׃
22:2
ל־א ֶּרץ ַהמ ִריָ ָ֑ה
ְך־ל ֵ֔ך ֶּא ֶּ ָּ֖
ר־א ַ֙ה ְב ָ֙ת ֶּאת־יִ ְצ ֵָ֔חק וְ ֶּל ְ
ת־בנְ ָ֨ך ֶּאת־יְ ִ ֵּֽח ְידךָ֤ ֲא ֶּש ָ
ח־נא ֶּא ִ
אמר ַק ָָ֠
וַ ֹּ֡י ֶּ
וְ ַה ֲע ֵלָ֤הּו ָש ֙ם ְלע ֵ֔ ָלה ַ ַ֚על ַא ַ ִ֣חד ֶּ ֵּֽה ָה ִ ֵ֔רים ֲא ֶּ ָּ֖שר א ַ ֹּ֥מר ֵא ֶּ ֵּֽליך׃
22:3
ת־ש ֵנָ֤י נְ ָע ָר ֙יו ִא ֵ֔תֹו וְ ֵ ָּ֖את יִ ְצ ָ ִ֣חק ְבנָ֑ ֹו
ת־חמ ֵ֔רֹו וַ יִ ַ ַּ֞קח ֶּא ְ
וַ יַ ְש ֵָ֨כם ַא ְב ָר ָָ֜הם ַב ִ֗ב ֶּקר ַוֵַּֽֽיַ ֲחב ֙ש ֶּא ֲ
ֹלהים׃
ר־א ַמר־לֹּ֥ ֹו ָה ֱא ִ ֵּֽ
ל־ה ָמ ָּ֖קֹום ֲא ֶּש ָ ֵּֽ
וַ יְ ַב ַק ֙ע ֲע ֵצִ֣י ע ֵ֔ ָלה וַ יָ ִ֣ ַָֽק ם וַ ֵֵ֔י ֶּלְך ֶּא ַ
22:4
ת־ה ָמ ָּ֖קֹום ֵמ ָר ֵּֽחק׃
ת־ע ָינָ֛יו וַ יַ ֹּ֥ ְַֽרא ֶּא ַ
ישי וַ יִ ָָ֨שא ַא ְב ָר ָ ָ֧הם ֶּא ֵ
ַביִ֣ ֹום ַה ְש ִל ִִ֗
22:5
ד־כה
ם־ה ֲח ֵ֔מֹור וַ ֲא ִנִ֣י וְ ַה ֵ֔ ַנ ַער נֵ ְל ָ ָּ֖כה ַע ָ֑
בּו־ל ֶּ ֹּ֥כם פ ֙ה ִ ֵּֽע ַ
אמר ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּאל־נְ ָע ָ ִ֗ריו ְש ָ
וַ ָ֨י ֶּ
יכם׃
ּובה ֲא ֵל ֶּ ֵּֽ
וְ ִ ֵּֽנ ְש ַת ֲחֶּוָּ֖ה וְ נָ ֹּ֥ש ָ
22:6
ת־ה ֵ ָּ֖אש וְ ֶּאת־
ת־ע ֵצִ֣י ָהע ִ֗ ָלה וַ יָ֙ ֶּש ֙ם ַעל־יִ ְצ ָ ִ֣חק ְבנֵ֔ ֹו וַ יִ ַ ִ֣קח ְביָ ֵ֔דֹו ֶּא ָ
וַ יִ ַ ָ֨קח ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּא ֲ
יהם יַ ְח ָ ֵּֽדו׃
ַ ֵּֽה ַמ ֲא ֶּכ ֶָּ֑לת וַ יֵ ְל ֹּ֥כּו ְשנֵ ֶּ ָּ֖
22:7
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אמר ִה ֵנָ֤ה ָה ֵא ֙ש וְ ָ ִ֣ה ֵע ִֵ֔צים
אמר ִה ֶּנ ִ ִֵּֽ֣ני ְב ִנָ֑י וַ ִ֗י ֶּ
אמר ָא ִֵ֔בי וַ ָּ֖י ֶּ
ל־א ְב ָר ָ ָ֤הם ָא ִב ֙יו וַ ִ֣י ֶּ
אמר יִ ְצ ָָ֜חק ֶּא ַ
וַ ָ֨י ֶּ
וְ ַאיֵ ֹּ֥ה ַה ֶּ ָּ֖שה ְלע ָ ֵּֽלה׃
22:8
יהם יַ ְח ָ ֵּֽדו׃
ֹלהים יִ ְר ֶּאה־לֹּ֥ ֹו ַה ֶּ ָ֛שה ְלע ָלָּ֖ה ְב ִנָ֑י וַ יֵ ְל ֹּ֥כּו ְשנֵ ֶּ ָּ֖
אמ ֙ר ַא ְב ָר ֵָ֔הם ֱא ִַּ֞
וַ ֙י ֶּ
22:9
ת־ה ִמזְ ֵֵ֔ב ַח ַוֵַּֽֽיַ ֲע ָּ֖רְך ֶּאת־
ם וַ ִָ֨י ֶּבן ָ ָ֤שם ַא ְב ָר ָה ֙ם ֶּא ַ
ֹלהי ֒
שר ָ ֵּֽא ַמר־לִ֣ ֹו ָה ֱא ִ
קֹום ֲא ֶּ ִ֣
ל־ה ָמ ֮
וַ יָ ִ֗באּו ֶּ ֵּֽא ַ
ל־ה ִמזְ ֵֵ֔ב ַח ִמ ַ ָּ֖מ ַעל ָל ֵע ִ ֵּֽצים׃ 22:10וַ יִ ְש ַלָ֤ח
תֹו ַע ַ
ָה ֵע ִ ָ֑צים ַוֵַּֽֽיַ ֲעק ֙ד ֶּאת־יִ ְצ ָ ִ֣חק ְבנֵ֔ ֹו וַ יָ ֶָּ֤שם א ֙
ת־בנֵּֽ ֹו׃
ת־ה ַמ ֲא ֶּכ ֶָּ֑לת ִל ְש ָּ֖חט ֶּא ְ
ַא ְב ָר ָה ֙ם ֶּאת־יָ ֵ֔דֹו וַ יִ ַ ָּ֖קח ֶּא ַ ֵּֽ
22:11
אמר ִה ֵנֵּֽנִ י׃
אמר ַא ְב ָר ָ ִ֣הם ׀ ַא ְב ָר ָ ָ֑הם וַ ָּ֖י ֶּ
ן־ה ָש ֵַ֔מיִ ם וַ ָּ֖י ֶּ
וַ יִ ְק ָ ָ֨רא ֵא ָ֜ ָליו ַמ ְל ַ ָ֤אְך יְ הוָ ֙ה ִמ ַ
22:12
ּומה ִ ִ֣כי ׀ ַע ָ ִ֣תה יָ ַ ִ֗ד ְע ִתי ִ ֵּֽכי־יְ ֵ ָ֤רא
ל־ת ַעש לָּ֖ ֹו ְמ ָ֑א ָ
ל־ה ֵַ֔נ ַער וְ ַא ַ ֹּ֥
ל־ת ְש ַלָ֤ח ָ ֵּֽי ְַֽד ֙ך ֶּא ַ
אמר ַא ִ
וַ ִ֗י ֶּ
ת־בנְ ךֹּ֥ ֶּאת־יְ ִח ְידךָּ֖ ִמ ֶּ ֵּֽמנִ י׃
ים ֵַ֔א ָתה וְ ֹּ֥לא ָח ַ ָ֛ש ְכ ָת ֶּא ִ
ֹלה ֙
ֱא ִ
22:13
ה־איִ ל ַא ַַ֕חר נֶּ ֱא ַ ֹּ֥חז ַב ְס ַ ָּ֖בְך ְב ַק ְר ָ ָ֑ניו וַ יֵ ֶָּ֤לְך ַא ְב ָר ָה ֙ם וַ יִ ַ ִ֣קח
ת־ע ִָ֗יניו וַ יַ ְר ֙א וְ ִהנֵ ֵַ֔
וַ יִ ָָ֨שא ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּא ֵ
ת־ה ֵַ֔איִ ל וַ יַ ֲע ֵ ֹּ֥להּו ְלע ָלָּ֖ה ַ ֹּ֥ת ַחת ְבנֵּֽ ֹו׃
ֶּא ָ
22:14
הוָּ֖ה יֵ ָר ֶּ ֵּֽאה׃
הוִ֣ה ׀ יִ ְר ֶּ ָ֑אה ֲא ֶּש ֙ר יֵ ָא ֵ ִ֣מר ַהיֵ֔ ֹום ְב ַ ֹּ֥הר יְ ָ
ם־ה ָמ ֹּ֥קֹום ַה ָּ֖הּוא יְ ָ
וַ יִ ְק ָ ָ֧רא ַא ְב ָר ָ ָ֛הם ֵ ֵּֽש ַ

2

Genesis 22:1-19 from http://tanach.us/Tanach.xml

22:15
ן־ה ָש ָ ֵּֽמיִ ם׃
הוָּ֖ה ֶּאל־ ַא ְב ָר ָ ָ֑הם ֵש ִנָּ֖ית ִמ ַ
וַ יִ ְק ָ ָ֛רא ַמ ְל ַ ֹּ֥אְך יְ ָ
22:16
ת־ה ָד ָ ִ֣בר ַה ֵֶּ֔זה וְ ֹּ֥לא ָח ַ ָּ֖ש ְכ ָת ֶּאת־
ית ֶּא ַ
הוָ֑ה ִִ֗כי ַי ַַ֚ען ֲא ֶּ ָ֤שר ָע ִ ֙ש ָ֙
אמר ִ ֹּ֥בי נִ ְש ַ ָּ֖ב ְע ִתי נְ ֻאם־יְ ָ
וַ ַ֕י ֶּ
ידך׃
ִבנְ ךֹּ֥ ֶּאת־יְ ִח ֶּ ֵּֽ
22:17
ל־ש ַפִ֣ת ַהיָ ָ֑ם
כֹוכ ֵבִ֣י ַה ָש ֵַ֔מיִ ם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֶּ ָּ֖שר ַע ְ
י־ב ֵ ִ֣רְך ֲא ָב ֶּר ְכ ִ֗ך וְ ַה ְר ָָ֨בה ַא ְר ֶּ ָ֤בה ֶּ ֵּֽאת־זַ ְר ֲע ֙ך ְכ ְ
ִ ֵּֽכ ָ
וְ יִ ַ ִ֣רש זַ ְר ֲע ֵ֔ך ֵ ָּ֖את ַ ֹּ֥ש ַער איְ ָ ֵּֽביו׃
22:18
ּגֹויִ֣י ָה ָ ָ֑א ֶּרץ ַ֕ ֵע ֶּקב ֲא ֶּ ֹּ֥שר ָש ַ ָּ֖מ ְע ָת ְבק ִ ֵּֽלי׃
וְ ִה ְת ָב ֲר ִ֣כּו ְבזַ ְר ֲע ֵ֔ך ָּ֖כל ֵ
22:19
ל־ב ֵ ִ֣אר ָ ָ֑ש ַבע וַ יֵ ֶֹּּ֥שב ַא ְב ָר ָ ָּ֖הם ִב ְב ֵ ֹּ֥אר ָ ֵּֽש ַבע׃
וַ יָ ָָ֤שב ַא ְב ָר ָה ֙ם ֶּאל־נְ ָע ָ ֵ֔ריו וַ יָ ֻ ָָּ֛קמּו וַ יֵ ְל ֹּ֥כּו יַ ְח ָ ָּ֖דו ֶּא ְ
פ
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